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De zon is nog maar net op en Tim rijdt ai door het .iL1 ZIJn t TurLÒtrapper. Dit zijri de mooiste

—momenten van de dag. Het is tnog nistig en je komt alleen Îfiaar dieren tegen, bovendien j' de

Het ruikt al een beetje naar herfst. Tim stopt Zignskeller' en kiJkt om zich

vos of een hert te zien, Hij is zo stil mogelijk, want als je veel geluid

Nu moet hij gedllld hebbéiil Heel veel geduld.

een hek en kijkt door Zijn verrekijker. Hel lijkt alsofde gron&

kleine wolkjes lilt J e mond, maar nu komen er

hazen achter elkaar aan, En in de -lucht maakt een troepganzeiylû+

de ganzen_weer weg zijn -is .het m het

kauwzijn. Kauwen maken een grappig
een beetje alsdepœpende balletjes dierenwinkel voorjehond kuntkopewMaardir
kauwtje maakt helemaal geen grappig geluid, Het klinkt alsofhetün paniek is Timuïdrermeïzijn
skelter opaf Wanneer hij in de buurt is kijkthiJ met zijli verrekijkerÂvat eraanzde hand-is2Het
vogeltje is in nood. Het ligt op de_gfond en kan niet -nieer vliegeu. Tim loopt voorzichtignaar±et

diertje toe.

'Hé vogeltje,' fluistert Tim. 'Niet bang zijn. Ik konoei '

Het kauwtje probeert te vluchten, maar het kan nièl

heeft zo te zien al een tijdje niet gegeten. Tim loopt



zitten, Hij plukt ze en legt bg ie kauw neetz Die eet nièleel

watnieuwe bramen. Intussen kijkt hij wat er met de vogel aan

moetdOenA-Ietdier kan hier inietgo in het bos blijven, Hee

de skelter. Dali rijdt iiij met het diertje naar h

'Dat is ni<be$zegt papaal' hiyde vogel ziet. 'We moeten met hem naar eendrerenartsX

Tim stopt de vogel in een doos .mereen llanddoekenn en samenTijden

dierenspoedHinieEHij-is nog nooit bij een dierenarts geweest. Het lijkenet op eenziekenhuis

voor zitten er nwallemaaloammerende honden in de 'w ehtkamer. En een eindje

met de dierenarts naar de behandelkamer. Alles -is er yit. Dé de meubels

zelfs de kleren van de dierenarts. Tinykijkt naar haar so quw.

'Laat mij de vogel maar eens bekijken*zegt d Qieren kauwtje op en bekijkt

het van alle kanten. Daarna trekt ze heel zachtjes aa i' uat vindt hij niet





'Een gebrokenNIeugel. Misschien is hij ereep$egenaan

them aangevallen:

kauw kan m elk geval niet het—

Een gebroken vleugel is heel ernsti

moetik de vleugel spalkenNoÉeÎs hebben

dunne holle botmoet ik precies opde goedem=
terugzetten. Daarnazetik -devleugel vast?zodathet4iotu1iet los kanschieten. Overzeswekew

moet het dan weer genezen zijn Totdi€tij&moetüemand _voor _hem zorgen. Diezmoethëm eten
geven en zorgen dat hij langzaam kan herstellen:

'Dat doe ik wel! ' roept Tim.

'Kun je dat?' vraagt papa. 'Je moetdamelkedag goed voor

'Natuurlijk kan ik dat,' zegt Tinw

'Vogels worden niet zindelijk;' zegt papa. 'Dus hij gaat hei 

dan elke keer op?'

'Beloofd. Erewoord,' zegt Tim.

'Oké,' zegt papa. 'Dan gaat hij mee naar huis.'

De dierenarts behandelt de kauw en daarna mag lii

'Dit wordt nu een paar weken jouw vogel,' zegt papa,

geven.'

poepen. Ruim jij dat

eigenlijk



'Ja,' zegt Tim. 'Dat IS,een goed idee.' Hij denkt na. Welke naam zou hij hem geven? Ko de
Kauw?) Kobus Kauw? Karel? Of iets heel anders?

Weet jij een goedeuldam, papa? '

IfiNoy;' papa. 'Vroeger had ik een boek over een kauw Het heette: Hans de torenkraai.
j Ok wel torenkraaiem Wat vind je van de naam Hans?'

'Want deze kauw is nog jong,'

apa. 'Dan noemen we hem Hansje.'

Tim horst o rl at je Hij geeft=hem elke dag lekker te eten. In het begin is flansqe

—voor Tim; maar stèeds minder. Na twee dagen durft .hij uit de hand van! 'ie

—een-week eet hét 01 alk Tims vmger. Weer wat later durft hij zelfs op Tims schOtjdei te

—sprmgen, Hansje ga t o k overal achterna. Als Tim televisie kijkt, kijkt HanéJe nièe 21jn

—schouder. Als Tim naa liken gaat, hopt Hansje hem achterna. Als Tim van school komt, staat

v?cilten. En alsT1m gaat slapen, slaapt Hansje op de rand 'Van zijn

bed. De twee worden d • re Tienden. Het lijkt soms wel alsof Hansje lacht Tim weet zeker dat

Hansje dan ook echt lacht, wanl het is altijd op grappige momenten. Maar Tim maaktzichweL

zorgen. Wat nu als, de vleugel niet goed geneest?

De dag dat Hansje naar de dierenarts moet om de spalkweg te halen komt steeds dichterbibTim

zit op de bank en kijkt naar Hansje zit. Wat is een vogel die niet

kan vliegen, denkt Tim. Als een kikkerdiemietkamsprmgen.Ofeen eend die niet kan zwemmen.

Een aap die niet kan slingeren. Timzucht. Hansje kijkt naar



Dan hopt de?vogel naar Tini'loe,' Springt op Zijn hoofd, poebt; elop %latweer Verderop

bij vàli het laÀR1\ en' Haysje lachl mee,
- lachend. 'Je 'liebti Àèli)kgli Hansjell Misschien kun je niet meer vliegen,

spelen, lachen Ile .. op hoofden


